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Wytyczne dotyczące zlecania, pobierania, oznakowania, przechowywania, 

transportowania i rejestrowania próbek materiału klinicznego  

do badań PCR 

 

 

Niżej przedstawione wytyczne dotyczące zlecania, pobierania, oznakowania, 

przechowywania, transportowania i rejestrowania próbek obowiązują zleceniodawców 

kierujących próbki materiału klinicznego do badań diagnostycznych przy użyciu metody PCR. 

Wytyczne te oraz wzór zlecenia dostępne są na stronie internetowej WSSE w Warszawie 

(www.wsse.waw.pl). 

 

I. Wytyczne ogólne 

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów materiału klinicznego. 

 

1) Zlecanie badania 

a) Badanie może zostać zlecone przez instytucje jak i klientów indywidualnych. 

b) Zlecenie na wykonanie badania jest dostarczane wraz z próbką, lub wypełniane przez 

zleceniodawcę na miejscu w przypadku pobierania materiału w WSSE w Warszawie. 

c) Zlecenie na wykonanie badania powinno zawierać: 

 dane zleceniodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki i dane lekarza 

zlecającego badanie, adres zleceniodawcy), 

 dane pacjenta (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, PESEL, adres), 

 datę wystąpienia objawów chorobowych, 

 datę i godzinę pobrania próbki oraz dane osoby pobierającej materiał, 

 zakres badań, 

 rodzaj materiału do badania, 

 formę płatności i sposób przekazania faktury, 

 sposób przekazania wyniku, 

 datę i podpis zleceniodawcy. 

d) Wszelkie niejasności odnośnie zlecenia są wyjaśniane ze zleceniodawcą i 

odnotowywane w ramach przeglądu zlecenia. 

 

 

 

http://www.wsse.waw.pl/
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2) Pobieranie materiału. 

a) Osoba pobierająca próbki weryfikuje tożsamość pacjenta. 

b) Pobierany materiał traktowany jest jako zakaźny. 

c) Materiał musi być pobrany w taki sposób i z zastosowaniem takich materiałów 

pomocniczych aby wyeliminować zmiany jakości próbki. 

d) Osoba pobierająca próbki używa jednorazowych rękawiczek ochronnych – do każdego 

pacjenta stosowana jest nowa para rękawiczek. Rękawiczki są zakładane bezpośrednio 

przed pobraniem materiału a następnie odpowiednio utylizowane, nie mogą być 

wykorzystane do innych czynności. 

e) Osoba pobierająca próbki odnotowuje w sposób trwały na pojemniku z materiałem imię i 

nazwisko pacjenta oraz datę i godzinę pobrania materiału; na zleceniu wpisuje swoje 

imię i nazwisko oraz datę i godzinę pobrania materiału. 

 

3) Przechowywanie materiału. 

Próbka powinna być dostarczona do laboratorium w możliwie jak najkrótszym czasie od 

momentu pobrania. Jeżeli jest to niemożliwe to należy ją przechować w takich warunkach 

aby nie doszło do zmiany jej właściwości. Warunki te sprecyzowano w szczegółowej części 

załącznika. 

 

4) Transportowanie materiału. 

a) Transport próbki odbywa się w warunkach zabezpieczających ją przed zmianami. 

Warunki te sprecyzowano w szczegółowej części załącznika. 

b) Próbka jest przewożona przez kompetentny i upoważniony przez zleceniodawcę 

personel. 

c) Transport odbywa się zgodnie z regulacjami dotyczącymi przewozu materiału zakaźnego. 

Próbka jest zabezpieczona przed rozlaniem, umieszczona w szczelnych, zabezpieczonych 

przed uszkodzeniem i odpowiednio oznakowanych pojemnikach.  

d) Personel przewożący próbkę wyposażony jest we właściwe środki dezynfekujące, gotowe 

do użycia w przypadku skażenia środowiska. 
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5) Rejestrowanie i przyjmowanie próbek. 

a) Próbka jest rejestrowana zgodnie z Instrukcją Postępowania z próbkami przeznaczonymi 

do badań metodą PCR (IR-16/PO-05). 

b) W przypadku materiału pobieranego przez zleceniobiorcę klient wypełnia zlecenie i – po 

opłaceniu badania w kasie WSSE – jest kierowany do punktu pobierania materiału. 

Próbka jest rejestrowana zgodnie z Instrukcją Postępowania z próbkami przeznaczonymi 

do badań metodą PCR (IR-16/PO-05). 

 

II. Wytyczne szczegółowe. 

 

Próbki do badań w kierunku wirusów grypy. 

 

Poniższe wytyczne przygotowano na podstawie „Zaleceń dotyczących pobierania, 

przechowywania i transportu materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych 

w Pracowni Diagnostycznej Laboratorium Zakładu Badania Wirusów Grypy” przygotowanych 

przez Krajowy Ośrodek ds. Grypy NIZP-PZH i dostępnych pod adresem internetowym 

http://www.pzh.gov.pl 

 

Materiał badań: 

Do badania w kierunku wirusów grypy wykonywanych w Laboratorium WSSE w Warszawie 

najlepiej dostarczyć wymaz z gardła i nosa. Materiał powinien być pobrany do 7 dnia od 

pojawienia się pierwszych objawów choroby. Akceptowalne są także popłuczyny z drzewa 

oskrzelowego (BAL).  

 

Pobieranie materiału: 

 

a) Wymaz z gardła i nosa: 

W celu pobrania wymazu stosuje się sterylne wymazówki z tworzywa sztucznego z 

wacikiem z włókna syntetycznego takiego jak jedwab syntetyczny, wiskoza, dacron itp. 

Wymazówki z patyczkiem drewnianym i / lub wacikiem bawełnianym są nieakceptowalne. Aby 

pobrać wymaz z gardła należy szpatułką docisnąć język ku dołowi i suchą sterylną wymazówką 

potrzeć energicznie powierzchnie migdałków i tylną ścianę gardła, zwłaszcza w miejscach 

zapalnie zmienionych. Należy unikać dotykania powierzchni jamy ustnej. Następnie należy 

wymazówkę odłamać tuż przy zakrętce i umieścić w jałowej probówce transportowej bez 
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dotykania wacikiem jej ścianek. Probówkę zamknąć i opisać zgodnie z zasadami zamieszczonym 

w części ogólnej załącznika. Następnie pobrać wymaz z nosa. Pacjent nie powinien 

wydmuchiwać nos przed pobraniem materiału. Odchylić lekko głowę pacjenta do tyłu, 

przytrzymać za podbródek a drugą ręką umieścić koniec suchej sterylnej wymazówki w jednym 

z nozdrzy pacjenta i energicznie pobrać materiał. Materiał powinien zawierać zarówno śluz jak i 

komórki. Wymazówkę ułamać przy zakrętce i umieścić w probówce z wymazem z gardła. 

Probówkę zamknąć i w ten sam sposób kolejną wymazówką pobrać materiał z drugiego 

nozdrza. Wymazówkę ułamać przy zakrętce i umieścić w probówce z dwoma wcześniej 

pobranymi wymazami. Do próbówki zawierającej wszystkie 3 wymazówki (wymaz z gardła i obu 

nozdrzy) dodać soli fizjologicznej, PBS lub podłoża transportowego wirusologicznego tylko w 

takiej ilości aby waciki były zanurzone. Większa ilość płynu będzie niepotrzebnie rozcieńczać 

materiał. Inne podłoża transportowe, np. bakteriologiczne są nieakceptowalne. 

 

 

b) Popłuczyny z drzewa oskrzelowego (BAL): 

Należy pobrać 1-2ml materiału do jałowej probówki lub jałowego pojemnika i szczelnie je 

zamknąć. 

 

 

Transport i przechowywanie materiału: 

 

a) Wymaz z gardła i nosa: 

Materiał powinien być przetransportowany do laboratorium możliwie jak najszybciej, w 

pozycji pionowej, w temperaturze 5±3°C. Gdy natychmiastowy transport nie jest możliwy 

próbkę przechowywać w temperaturze 5±3°C do 24h od momentu pobrania do dostarczenia do 

laboratorium. W przypadku konieczności dłuższego przechowywania materiału należy przenieść 

płyn z probówki z wymazówkami do nowej probówki nadającej się do przechowywania w -70°C, 

uzupełnić go do objętości maks. 1ml roztworem soli fizologicznej, PBS lub podłożem 

transportowym wirusologicznym i zawiesić w tym płynie resztę materiału pozostającą na 

wacikach. Następnie probówkę szczelnie zamknąć i przechowywać w temperaturze -70°C lub 

niższej. Materiał dostarczyć do laboratorium w warunkach zapobiegających jego rozmrożeniu. 
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b) Popłuczyny z drzewa oskrzelowego (BAL): 

Materiał powinien być przetransportowany do laboratorium możliwie jak najszybciej, w 

pozycji pionowej, w temperaturze 5±3°C. Gdy natychmiastowy transport nie jest możliwy 

próbkę przechowywać w temperaturze 5±3°C do 24h od momentu pobrania do dostarczenia do 

laboratorium. W przypadku konieczności dłuższego przechowywania materiał należy 

przechowywać w temperaturze -70°C lub niższej. Materiał dostarczyć do laboratorium w 

warunkach zapobiegających jego rozmrożeniu. 

 

 

 

 

Pracownik, który przyjmuje próbki do badania PCR weryfikuje ich stan, a ewentualne 

niezgodności odnotowuje na zleceniu badania. Każdorazowo zleceniodawca jest informowany o 

istniejących niezgodnościach i proszony o podjęcie decyzji o kontynuowaniu lub zaprzestaniu 

badania. Jeśli badanie jest kontynuowane informacja o niezgodnościach jest umieszczana na 

sprawozdaniu z badania. Laboratorium może też odmówić badania próbki pobranej, 

przechowanej lub transportowanej nieprawidłowo. 

 


